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Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык 

менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 

коллегиясы жөнүндө жобо 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык 

менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 

коллегиясы жөнүндө жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 

мамлекеттик кызматынын коллегиясынын укуктук статусун ыйгарым 

укуктарын, функцияларын жана иштөө тартибин жөнгө салат.  

Жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-

февралындагы No 131 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар 

мамлекеттик кызматы жөнүндө жобого ылайык иштелип чыккан.  

 

Жалпы жоболор 

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык 

менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын коллегиясы (мындан 

ары – Коллегия) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 

коллегиясы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык 

менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – 

Кыргызпатент) ишмердүүлүк чөйрөсүндө өзүнүн отурумдарында негизги 

маселелерди караган жогорку коллегиялык кеңеш берүүчү орган болуп 

саналат.  

2. Коллегия өзүнүн ишинде Конституцияны жана Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 

жарлыктарын жана тескемелерин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомдорун жана тескемелерин, ушул Жобону жана Кыргыз 

Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.  

 

Коллегияда карала турган маселелер 

3. Коллегия төмөнкү негизги маселелерди карайт: 

- Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн 

негизги багыттарын жөнүндө; 



- чечимдерди, токтомдорду жана Кыргыз Республикасынын башка 

ченемдик укуктук актыларын аткаруунун жүрүшү жөнүндө; 

- Кыргызпатенттин кызматкерлерин, ойлоп табуучуларды, авторлорду 

жана башка чыгармачыл ишмерлерди сыйлоо жөнүндө; 

- ардак наамдарды берүүгө, мамлекеттик жана ведомстволук 

сыйлыктарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн 

тартипте Кыргызпатенттин кызматкерлерин көрсөтүү жөнүндө; 

- кадрдык саясатты жакшыртуу жөнүндө; 

- Кыргызпатенттин финансылык-чарбалык ишмердүүлүктөрүн 

жакшыртуу жөнүндө; 

- Кыргызпатенттин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн аткаруучулук 

тартибинин абалы жөнүндө; 

- Кыргызпатенттин кызматкерлеринин эмгек шарттарын жакшыртуу 

жана турмуш-тиричилик жактан камсыз кылуу жөнүндө;  

- Кыргызпатенттин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кирешелеринин 

жана чыгымдарынын жылдык сметасын бекитүү жөнүндө; 

- Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин отчеттору 

жөнүндө; 

- Кыргызпатенттин ишмердүүлүгүнө кирген башка маанилүү маселелер 

жөнүндө. 

 

Коллегиянын курамы 

4. Коллегиянын персоналдык курамы Кыргызпатенттин төрагасынын 

сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер министри тарабынан 

бекитилет. Коллегия 9 (тогуз) адам курамында түзүлөт.  

Коллегиянын курамына кызмат орду боюнча Кыргызпатенттин 

төрагасы, статс-катчы жана төраганын орун басары кирет.  

Коллегиянын мүчөлөрү болуп, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

Аппаратынын өкүлү, Кыргызпатенттин жана анын түзүмдүк бөлүмүнүн 

жетектөөчү кызматкерлери саналат.  

5. Кыргызпатенттин төрагасы Коллегиянын төрагасы болуп саналат, ал 

түздөн-түз Коллегиянын ишин жетектейт жана башкарат.  

6. Коллегиянын мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу: 

- каралган маселелер боюнча сунуштарды киргизүүгө; 

- Коллегиянын отурумдарындагы бардык маселелерди талкуулоого 

катышууга; 

- атайын каршы пикирлер же сын пикирлер бар болгон учурда өзүнүн 

өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө берүүгө, ал Коллегиянын отурумунун 

протоколунда чагылдырылат;  

- Коллегиянын отурумунда кароо үчүн маселелерди киргизүү жөнүндө 

сунуштарды Коллегиянын төрагасына берүүгө.  

 

Коллегиянын жооптуу катчысы 

7. Коллегиянын катчысы өз ишмердүүлүгүндө Коллегиянын 

төрагасына гана отчет берүүгө милдеттүү болуп саналат.  



8. Коллегиянын катчысы Коллегиянын чечими менен бекитилет жана 

бошотулат. 

9. Коллегиянын катчысы төмөнкүлөргө укуктуу: 

- Коллегияда каралуучу материалдарды тактоо, толуктоо же өзгөртүү 

үчүн Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринен же түздөн-

түз аткаруучулардан кошумча документтерди, маалымкаттарды жана башка 

маалыматтарды суроого; 

- Кыргызпатенттин бардык түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан милдеттүү 

аткарылышы керек болгон, тиешелүү жазма буйрук менен сапатсыз 

даярдалган, иштелип чыкпаган материалдарды кайра иштеп чыгууга 

кайтарууга,  

10. Коллегиянын катчысынын милдеттери: 

- Коллегиянын иш кагаздарын жүргүзүү, Коллегиянын 

материалдарында камтылган маалыматтардын купуялуулугун камсыз 

кылууга;  

- Коллегияда талкууланган маселелердин жыйынтыгы боюнча 

тиешелүү документтерди даярдоо; 

- Коллегияда кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын жүрүшү 

тууралуу маалыматтарды түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринен суроо жана 

контролдоо, аларды Коллегиянын төрагасына билдирүү. Коллегиянын 

отурумдарына материалдарды даярдоо.  

11. Коллегияда кароого ар бир маселе боюнча өз алдынча документтер 

даярдалат. Милдеттүү түрдө Коллегияда кароого киргизилген документ 

төмөнкүлөрдү: ошол маселе боюнча токтом долбоорун жана макулдашуу 

баракчасын; начальник тарабынан кол коюлган, кыскача маалыматты жана 

аны киргизүү үчүн зарыл болгон түшүндүрмөнү камтыган кароого 

киргизилүүчү маселенин негиздеме-маалымкатын жана документтин өзүн 

камтышы керек. Токтом долбоору төмөнкү учурларды камтышы керек: 

- маселенин аталышын; 

- токтом чыгаруучу бөлүмдүн преамбуласын; 

- токтом чыгаруучу бөлүмдү; 

- токтомго виза коюуга укугу бар жактардын аты-жөнүн жана кызмат 

ордун (Коллегиянын мүчөлөрү);  

- макулдашуу барагын. 

Маселени Коллегиянын кароосуна киргизүү боюнча макулдашуу 

барагына жана токтом долбооруна төмөнкү тартипте кол коюлушу керек: 

- маселе киргизген түзүмдүк бөлүмдүн начальниги; 

Коллегиянын катчысы (токтом долбоорунун туура таризделиши үчүн 

контроль);  

- Укук башкармасынын начальниги; 

- бул маселеге тиешечи бар түзүмдүк бөлүмдүн начальниги. 

12. Токтом долбоору тийиштүү таризделгенден кийин кароого 

киргизилген маселе боюнча бардык материалдар Коллегиянын мүчөлөрүнө 

берүү үчүн, отурумга чейин 3 (үч) жумушчу күндөн кеч эмес 10 (он) даана (1 

(бир) түпнуска жана 9 (тогуз) көчүрмө) санында Коллегиянын катчысына 



берилет. Материалдарды толук көлөмдө жана керектүү санда сапаттуу жана 

өз убагында даярдоо, ошондой эле токтом долбооруна кол койдуруу үчүн 

Коллегиянын кароосуна маселе киргизген түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси 

жооп берет. Документти Коллегиянын мүчөлөрүнө билдирүүгө жеткирүү 

үчүн Коллегиянын катчысы жоопкерчиликтүү болот.  

13. Ар бир маселе боюнча Коллегиянын токтом долбоорлору жана 

маалымкаттар бирдей аталышта болушу; кыска, ырааттуу түрдө 

баяндалышы; иштин абалы объективдүү бааланышы жана толук 

маалыматтарды камтышы; колдонуудагы мыйзамдарга ылайык 

аткаруучулардын алдына так баяндалган максаттарды жана милдеттерди 

коюшу, зарыл болгон учурда реалдуу мөөнөттөрдө маалыматтарды жана 

отчетторду берүү, конкреттүү аткаруучулар көрсөтүлүшү керек.  

14. Мурда кабыл алынган токтомдорго өзгөртүүлөрдү караган токтом 

долбоорлору кайсы токтомго жана кайсы бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү 

сунуш кылынганын көрсөткөн пункттарды, же тиешелүү чечимдерди күчүн 

жоготту деп таануу же өзгөртүү боюнча сунуштарды даярдоо жөнүндө кайсы 

токтомдорду же алардын өз алдынча тапшырма пункттарын камтышы керек.  

15. Жогоруда көрсөтүлгөн талаптар сакталбай киргизилген 

материалдар Коллегиянын катчысына иштеп чыгууга кайтарылып берилет. 

Белгиленген мөөнөттө берилбеген материалдар боюнча маселелер 

Коллегиянын төрагасынын уруксаты менен гана Коллегиянын отурумунун 

күн тартибине киргизилиши мүмкүн (Кечиктирүүнүн себептерин 

түшүндүрүү менен кызматтык кат таризделет).  

 

Коллегиянын ишин өткөрүүнү уюштуруу жана тартиби 

 

16. Коллегиянын ишмердүүлүгү отурум түрүндө таризделет. 

Коллегиянын отуруму Коллегиянын иш планына ылайык, бирок кварталына 

бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Коллегиянын отуруму Кыргызпатенттин 

төрагасынын, ал эми ал жок болгондо же анын тапшырмасы боюнча 

Кыргызпатенттин статс-катчысы төрагалыгы астында өткөрүлөт.  

17. Жылдын аягында ошол жылдын 25-декабрынан кеч эмес 

Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрү маселени киргизүүнүн айын жана 

материалдарды даярдоо үчүн жооптуу жактын аты-жөнүн көрсөтүү менен 

кийинки жумушчу жылына Кыргызпатенттин Коллегиясында кароого 

киргизүү үчүн пландаштырылган маселелердин тизмесин Коллегиянын 

катчысына беришет.  

Коллегиянын катчысы берилген материалдарды жалпылайт жана 

кийинки жумушчу жылына Коллегиянын ишинин планын түзөт. Жылдык иш 

план Коллегиянын жаңы жумушчу жылынын биринчи отурумунда Коллегия 

тарабынан бекитилет.  

Коллегиянын бекитилген иш планы Коллегиянын катчысы тарабынан 5 

(беш) жумушчу күнүнүн ичинде түзүмдүк бөлүмдүн аткаруулары үчүн 

жөнөтүлөт.  



18. Коллегиялуу талкуулоону жана чечүүнү талап кылган 

кечиктирилгис маселелер пайда болгон учурда Коллегиянын кароосуна 

маселе киргизген тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси жарыяланган 

отурумга чейин 4 (төрт) күндөн кеч эмес Коллегиянын катчысы аркылуу 

Коллегиянын төрагасына маселени киргизүүнүн зарылдыгын түшүндүргөн 

кызматтык кат берет. Коллегиянын төрагасынын резолюциясын алгандан 

кийин Коллегиянын катчысы бул маселени Коллегиянын отурумунун күн 

тартибине киргизет.  

19. Маселени Коллегиянын отурумунун күн тартибинен алып салуу же 

аны Коллегиянын иш планынан чыгарып салуу үчүн ал маселе боюнча 

материалдарды даярдоо үчүн жоопкерчиликтүү түзүмдүк бөлүмдүн 

жетекчиси Коллегиянын катчысы аркылуу маселени алып салуунун 

зарылдыгын түшүндүргөн кызматтык кат дагы бериши керек. Коллегиянын 

төрагасынын резолюциясын алгандан кийин катчы бул маселени 

Коллегиянын отурумунун күн тартибинен же аны Коллегиянын иш планынан 

алып салат.  

20. Коллегиянын бекитилген иш планына ылайык Коллегиянын 

катчысы Коллегиянын ар бир отурумунун күн тартибин түзөт жана аны 

төрага менен макулдашат. Коллегиянын кезектеги отурумунун күн тартиби 

Коллегиянын отурумуна чейин 7 (жети) күнгө чейин түзүлөт. Коллегиянын 

отурумунун күн тартиби макулдашылгандан кийин Коллегиянын 

төрагасынын көрсөтмөсүсүз ага өзгөртүү киргизүүгө жол берилбейт.  

21. Коллегиянын отурумунда маселенин кыскача баяндамасы жана 

сунушталган чечим угулат, пикирлерди алмашуу жүрөт, кайчы пикирлер 

каралат жана чечим кабыл алынат.  

Коллегиянын отурумунда төраганын ыктыяры боюнча 

Кыргызпатенттин кызматкерлери чакырылат. Чакырылган жактар 

Коллегиянын отурумуна алардын маселелерине тиешелүүлөр каралганда 

гана катышышат. Маселелерди талкуулоо чаралары боюнча отурумга 

чакыруунун кезектүүлүгү Коллегиянын катчысы тарабынан жөнгө салынат. 

22. Кыргызпатенттин Коллегиясынын отуруму мамлекеттик же расмий 

тилдерде жүргүзүлөт. Коллегия тарабынан оперативдүү талкуулоону жана 

чечим кабыл алууну камсыз кылуу максатында  төмөнкүдөй регламент 

белгиленет: доклад 5-10 мүнөт.  

Отурумда Коллегиянын катчысы тарабынан отурумдун протоколу 

жүргүзүлөт, анда отурумда катышкан жактар, күн тартиби, талкууланган 

маселелер, чыгып сүйлөөлөрдүн мааниси, кабыл алынган чечим көрсөтүлөт.  

23. Коллегиянын чечимдери Коллегиянын үчтөн экиден аз эмес 

мүчөлөрүнүн отурумга катышуу шарттарында жөнөкөй көпчүлүк добуш 

менен кабыл алынат. Добуш тең болуп калганда Коллегиянын төрагасы 

добуш берген жактын чечими кабыл алынат.  

24. Маселени талкуулоодо сын-пикирлер пайда болгон учурда ошол 

маселе боюнча материалдарды даярдоо үчүн жоопкерчиликтүү жак бир 

жумалык мөөнөттө Коллегиянын отурумунда айтылган сын-пикирлерге жана 

сунуштарга ылайык долбоорго бардык керектүү оңдоолорду киргизип, 



мүчөлөргө виза койдуруу жана Коллегиянын төрагасына кол койдуруу үчүн 

Коллегиянын катчысына берет.  

Өзгөртүүлөрү жана толуктоолору менен кабыл алынган документтин 

долбоору, эгерде башка мөөнөт белгиленбесе, Коллегиянын отурумунан 

кийин 5 (беш) күндүн ичинде иштелип чыгат.  

Иштеп чыгуу долбоорду аткаруучу же Коллегия тарабынан долбоорду 

акырына чейин редакциялоо тапшырылган тарабынан аткарылат.  

25. Коллегиянын отурумунун протоколуна Коллегиянын төрагасынын 

жана Коллегиянын катчысынын колу коюлат. Коллегиянын чечими 

Коллегиянын токтому түрүндө таризделет, ага Коллегиянын төрагасы кол 

коет жана Кыргызпатенттин бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн милдеттүү 

түрдө аткаруусуна жатат.  

26. Коллегиянын бекитилген токтому ага кол коюлгандан кийин үч 

күндүк мөөнөттө жөнөтүүнүн түзүлгөн көрсөткүчтөрүнө ылайык 

алуучуларга жиберилет.  

27. Коллегиянын токтомун жана протоколдук жазмаларын 

Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнө жеткирүү үчүн Коллегиянын 

катчысы жоопкерчиликтүү болот. Протоколдун жана Коллегиянын 

токтомунун түп нускалары Кыргызпатенттин Коллегиясынын катчысында 

сакталат  

28. Ар бир протоколго жана Коллегиянын токтомуна жылдын башынан 

аягына чейин жалпы номерлештирүү боюнча катар номер коюлат.  

29. Кабыл алынган чечимди аткаруу үчүн контроль Коллегиянын 

катчысы жана аткаруучулар тарабынан жүзөгө ашырылат. 

 

Корутунду жобо 

30. Ушул Жобону аткаруу үчүн контроль Коллегиянын катчысы 

тарабынан жүзөгө ашырылат.  

31. Ушул Жобо бекитилген учурдан тартып күчүнө кирет жана 

Кыргызпатенттин ишиндеги олуттуу өзгөртүүлөрдү караган жаңы ченемдик 

укуктук актыларды кабыл алуу чарасы боюнча кайра карап чыгууга жатат.  

32. Түзүмдүк бөлүмдөр тарабынан ушул Жобону аткарууда бузуулар 

болгон жана Коллегиянын чечимдери аткарылбаган учурларда Коллегиянын 

катчысы ал түзүмдүк бөлүмдөрдүн күнөөлүү кызмат адамдарынын 

жоопкерчиликтери жөнүндө маселени Коллегиянын кароосуна киргизет. 

 


